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Ato 005/PS/BAS/ED001/15 

 
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

DO EDITAL Nº 001/2015 DE PROCESSO SELETIVO  
  

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e 
o Instituto o Barriga Verde, torna público o que segue: 
 

 
Parecer 01  

Nº inscrição: 231026 

Candidato: Lucianita Rodrigues do Prado 

Alegação: Alega que não houve deferimento ou indeferimento da sua solicitação de vaga 

para deficiente. 

Decisão: INDEFERIDO  
Não houve o deferimento de sua solicitação para vaga de deficiente pois a candidata não 
cumpriu na íntegra o item, mais precisamente o subitem 5.6 do edital, que menciona: 

5.6 Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição pela Internet e 
nela declarar-se portador de deficiência em seguida providenciar e enviar a seguinte 
documentação:  

a) Encaminhar laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência. 
b) Encaminhar requerimento conforme anexo IV deste edital, devidamente 
preenchido e assinado, no qual poderá ser informada a condição especial que necessita 
para a realização da prova. 
c) Cópia do comprovante de inscrição. 

5.6.1   A documentação de que trata nas alíneas, deverá ser encaminhada via correios 
Sedex/AR, ou protocolada pessoalmente na sede do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz 
Bertoli, 233, Centro – 89190-00 – Taió – SC. 

    
A candidata apenas assinalou no momento da inscrição no site a vaga de deficiente, mas não 
enviou a documentação física exigida para o IOBV. 
Sendo assim, situação mantida, recurso indeferido. 

 
 

Parecer 02 

Nº inscrição: 232938 

Candidato: Solange Livino Alves 

Alegação: A banca constatou os documentos exigidos para concorrer a vaga de deficiente 

da candidata. 

Decisão: DEFERIDO  
A candidata enviou os documentos conforme item 5 e subitem 5.6 do edital. 
Sendo assim, defere-se seu pedido de vaga para deficiente. 
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Parecer 03 

Nº inscrição: 236572 

Candidato: Michel Januario Tavares 

Alegação: O candidato alega que não pagou a taxa de inscrição pois estava com dificuldade 

financeira. 

Decisão: INDEFERIDO  
É de responsabilidade do candidato ficar atento aos prazos estipulados no edital, o 
pagamento é a garantia da inscrição e condição do edital: 

4.11 A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o 
respectivo pagamento. 

Situação mantida, inscrição indeferida por ausência de pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
 
Parecer 04 

Nº inscrição: 232175 

Candidato: Diego Steffen Morais 

Alegação: Questiona que toda legislação municipal encontra-se desatualizada, e que o plano 

diretor e lei de zoneamento do município não foi encontrada, solicita que o edital seja 

retificado e que disponibilize as leis. 

Decisão: RECURSO INTEMPESTIVO 
O prazo de recurso contra o edital e suas normas já encerrou, conforme o que regra o item 9 
do edital: 

9.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo 
das provas e gabarito provisório, preterição de formalidade essencial prevista no presente edital, 
resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público. 
9.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da 
publicação do ato que gerou a reclamação, somente através da área restrita do candidato 
no site www.iobv.org.br. 
 

O candidato deveria ter manifestado sua alegação mediante recurso dois dias após a 
publicação do edital. 
 
E conforme orientação da banca, nunca são cobrados leis e planos municipais que estejam 
desatualizados e fora do conteúdo programático do edital. 
Situação mantida. 
 

 

Balneário Arroio do Silva, 
14 de Dezembro de 2015 

 
Evandro Scaini 

Prefeito Municipal  

 
 

http://www.iobv.org.br/

